
Werkbundel 
 

 

 

Door Juf Stefanie 

 

Naam: ----------------------------------- 

 

  

  



Elke dag krijg je een reeks van uitdagingen 

voorgeschoteld. 

Kan jij ze allemaal afwerken? 

Ben jij ook een echte held? 

 

De uitdagingen gaan over dingen die je leerde, dingen die 

je nog eens goed moet oefenen, maar ook 

beweegopdrachten, experimenten en zelfs een leuke 

tekenopdracht. 

 

Je kan deze bundel thuis afdrukken of de oefeningen op 

een kladblaadje maken. 

Je mag hier steeds leuke foto's, selfies van doorsturen 

naar de juf. 

De opdrachten zijn niet verplicht, maar wel leuk om te 

doen en wie weet verdien je wel een leuke beloning :) 
 

Heb je een opdrachtenreeks afgewerkt, dan mag je een 

plaats in Vrijbeek afvinken. 
 

Veel succes.  



Kaart van Vrijbeek
 

 

  



Maandag 29/03 De school  

De school is toe, maar in Vrijbeek niet. 

Pieter, Flo, Basman en Kenza moeten  

wel les volgen.  

Help jij hen met de opdrachten van  

deze week? 

 

Rekenen 

Maak de volgende opdrachten. Gebruik je kladschrift of een kladblad om uit te rekenen.  

 

Reken uit: 

20 % van 750 = ....................................................................................................................................................... 

25 % van 4 800 = ................................................................................................................................................... 

 

In een zak zitten 20 ballonnen: 4 gele, 5 rode, 3 blauwe en 8 groene. 
Hoeveel kans heb je om een rode ballon uit de zak te halen. 
 

 ............ kansen op ............ = 
.

.
 of 

.

.
 = ............ % kans 

 

eenvoudige breuk tiendelige breuk kommagetal percent 

3

5  

.

.  
...... , ................ ................ % 

.

.  

.

.  
0,75 ................ % 

.

.  

.

.  
...... , ................ 12,5 % 

 
Stel het getal samen. 

 7M + 3HD + 5TD + 8D + 2T / 7E 

 
 ....................................................................................................................... 



 

Noteer de waarde van het vetgedrukte cijfer, met het juiste symbool en in cijfers. 

 8 452 135 

     

    4 ............ = .................................... 

 

Schrijf als negatief getal.  Vul in: < of >. 

 De thermometer geeft 7 graden onder het 

 vriespunt of .................... °C aan.  –17 ............ –2 

 

 
 

 

 

 

 

  



Nederlands 

 



WO 

 W.O. Techniek: zie Powerpoint-presentatie op de klasblog. 

Eggs-periment 

 Maak je eigen Lapbook over een land in Europa.  

Je vindt hierover meer info op de klasblog. 

 

Frans 

Herhaal elke dag de woordjes van Frans. 

Speel het woordkaartenspel samen met je mama, papa, grote broer/zus of samen met 

je vrienden online. (De juf heeft dit reeds eerder uitgelegd in de klas hoe je dit kan 

doen) 

Lezen 

Lees elke dag een kwartiertje, net zoals in de klas. 

Dit mag in een strip, een leesboek of zelfs een tijdschrift zijn. 

Maar ook op Bingel, want wist je dat je daar in de boekenkast verhalen kan vinden? 

 

Beweging: Parkour Tricks met Pieter 

Hier kan je heel wat Parkour Tricks vinden. Let wel op: veiligheid boven alles! Doe je 

tricks met een volwassene in de buurt en… thuis. Of vraag meester Bart om na de 

vakantie met jullie nog wat tricks te doen in de sportzaal! 

https://www.ketnet.be/kijken/h/hoodie/parkour-tricks/hoodie-tutorials-s1a1 

 

 

https://www.ketnet.be/kijken/h/hoodie/parkour-tricks/hoodie-tutorials-s1a1


Dinsdag 30/3 Honk 

Basman wil naar het HONK, maar hij is niet  

klaar met zijn schoolwerk van gisteren en  

hij mag niet gaan voor dit klaar is. 

Help jij hem, zodat hij naar zijn teammates kan gaan? 

 

Rekenen 

Maak de volgende opdrachten. Gebruik je kladschrift of een kladblad om uit te rekenen. 

Je mag ook cijferen of werken met de nullen of de tussenstappen zoals je leerde. 

Los op. Denk aan de tussenstappen.  
 
8 190 : 90 = ................................................................................................................. ................................. 

6 300 : 12 = ................................................................................................................. ................................. 

396 : 6 = .................................................................................................................................................. 

5,4 : 6 = ............................................................................................................................. ..................... 

56,32 : 8 = ................................................................................................................. ................................. 

24,5 : 7 = .................................................................................................................................. ................ 

1,5 : 0,01 = .................................................................................................................................................. 

 4,8 : 0,4 = ........................................................................................................ .......................................... 

25,5 : 0,5 = ............................................................................................................. ..................................... 

0,9 x 0,4 = .................................................................................................................................................. 

0,8 x 0,03 = .................................................................................................................................................. 

0,78 x 0,5 = .................................................................................................................................................. 

 
  



 
 

92,5 : 6 = (tot op 0,01)  218 : 54 = (tot op 0,01) 

 ...................................................................................   ................................................................................... 

 

                                 

                                 

                                 
                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

q ............................................ r ...................... 
 

q ............................................ r ...................... 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Nederlands 

 

 

 

 

 



WO 

Werk verder aan je Lapbook van Europa. 

Frans 

Herhaal elke dag de woordjes van Frans. 

Speel het woordkaartenspel samen met je mama, papa, grote broer/zus of samen met 

je vrienden online. (De juf heeft dit reeds eerder uitgelegd in de klas hoe je dit kan 

doen) 

Lezen 

Lees elke dag een kwartiertje, net zoals in de klas. 

Dit mag in een strip, een leesboek of zelfs een tijdschrift zijn. 

Maar ook op Bingel, want wist je dat je daar in de boekenkast verhalen kan vinden? 

 

Beweging: Parkour Tricks met Pieter 

Hier kan je heel wat Parkour Tricks vinden. Let wel op: veiligheid boven alles! Doe je 

tricks met een volwassene in de buurt en… thuis. Of vraag meester Bart om na de 

vakantie met jullie nog wat tricks te doen in de sportzaal! 

https://www.ketnet.be/kijken/h/hoodie/parkour-tricks/hoodie-tutorials-s1a1 

 

 

  

https://www.ketnet.be/kijken/h/hoodie/parkour-tricks/hoodie-tutorials-s1a1


Woensdag 31/3 Huis Pieter 

Pieter voelt zich niet zo lekker, hij kan niet naar  

de Honk en niet naar school.  

Hij moet dus een dagje thuis blijven. 

Niet zo leuk. Kenza is stiekem ook verliefd op Pieter en wil zijn huiswerk maken. 

Basman zou helpen, maar die is nergens te vinden. Help jij Kenza? 

 

Rekenen 

Maak de volgende opdrachten. Gebruik je kladschrift of een kladblad om uit te rekenen.  

Bereken het gemiddelde van deze resultaten. 

 

....................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................... 

 

  

 

Het gemiddelde van deze toetsen is ................. . 

 

Zoek de mediaan van de resultaten van de toets hierboven 

..................................................................................................................................................... 

De mediaan is ................. . 

 

Zoek de mediaan van deze reeks getallen: 6   8   5   9   9   8   7   6 

..................................................................................................................................................... 

De mediaan is ................. . 

 

resultaten spelling 

Bilal 9 

Daan 5 

Flora 6 

Juul 9 

Lore 7 

Maxim 6 

Yasmin 7 



Begrijpend lezen

 



 

 



 

  



WO 

Werk verder aan je Lapbook van Europa. 

 

Frans 

Herhaal elke dag de woordjes van Frans. 

Speel het woordkaartenspel samen met je mama, papa, grote broer/zus of samen met 

je vrienden online. (De juf heeft dit reeds eerder uitgelegd in de klas hoe je dit kan 

doen) 

 

Lezen 

Lees elke dag een kwartiertje, net zoals in de klas. 

Dit mag in een strip, een leesboek of zelfs een tijdschrift zijn. 

Maar ook op Bingel, want wist je dat je daar in de boekenkast verhalen kan vinden? 

 

Beweging: Parkour Tricks met Pieter 

Hier kan je heel wat Parkour Tricks vinden. Let wel op: veiligheid boven alles! Doe je 

tricks met een volwassene in de buurt en… thuis. Of vraag meester Bart om na de 

vakantie met jullie nog wat tricks te doen in de sportzaal! 

https://www.ketnet.be/kijken/h/hoodie/parkour-tricks/hoodie-tutorials-s1a1 

 

 

 

 

  

https://www.ketnet.be/kijken/h/hoodie/parkour-tricks/hoodie-tutorials-s1a1


Donderdag 1 /4 Politie 

De politie zit Pieter op de hielen.  

Zal zijn ma ontdekken dat hij Hoodie is? 

Om er zeker van te zijn dat Hoodie  Vrijbeek veilig kan  

houden en de ma van Pieter hem niet verdenkt, mag  

jij hem helpen met zijn huiswerk.  

 

Rekenen 

Maak de volgende opdrachten. Gebruik je kladschrift of een kladblad om uit te rekenen.  

Hoeken meten en tekenen  

Meet de hoek en noteer het juiste aantal graden. 

 

 

 

 

 

 

Hoek ˆABC  meet ................°. 

b Teken de gevraagde hoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoek ˆKLM  meet 55°. 

A 

B C 

L 

M 



De omtrek en de oppervlakte van de driehoek 

Bereken de omtrek van deze driehoek 

    Berekening: 

 

     ........................................................................................... 

 

     ........................................................................................... 

 

     

De omtrek is ............................................................. .  

 

Bereken de oppervlakte van deze driehoek. 

 

    Berekening: 

 

     ........................................................................................... 

 

     ........................................................................................... 

 

 

De oppervlakte is .................................................... .  

 

Oppervlakte- en landmaten 

Vul de tabel aan. 

oppervlaktemaat 10 000 m2 100 m2 m2 

landmaat 1 ................ 1 ................ 1 ................ 

 

Vul een passende maateenheid of een passend maatgetal in. 

Het speelbos naast het scoutslokaal heeft een oppervlakte van 5 400 m2 of 54 ................ . 

TE KOOP: perceel bouwgrond van 7 a 15 ca of ................ m2. 



Temperatuur 
 
a Lees de temperaturen af en noteer ze correct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   De minimumtemperatuur De maximumtemperatuur 
 
   bedraagt ....................... . bedraagt ....................... . 
 
 
 
b Het temperatuurverschil bedraagt ................................................... . 

 

Bereken of schat de totale prijs. 
 
 Renée koopt op de markt 3 bakjes aardbeien 
 van 500 g. Hoeveel moet ze betalen? 
 
 Bewerking:  ................................................................... 

 
  .......................................................................................... 
 
 Antwoord:  ................................................................... 

 
  .......................................................................................... 
 

 

  



Bereken de nieuwe prijs. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Korting:      Korting: 

 

        

 .............................................................................................................................................................................  

 

 Nieuwe prijs:      Nieuwe prijs: 

............................................................................................................................................................................. 

 

Bereken de interest en het nieuwe kapitaal. 

 

kapitaal interestvoet interest nieuw kapitaal na 1 jaar 

€ 1 500 3 % 

 

........................................................... 

 

........................................................... 

 

........................................................... 

 

........................................................... 

 

 

 

20 % korting 

25 % korting 



 

 

 

  



Nederlands 

 



 

Tekenopdracht 

Je mag kiezen uit volgende opdrachten: 

https://www.youtube.com/watch?v=mXk1hJ1Dl8U&feature=emb_logo 

of 

https://www.youtube.com/watch?v=UC_WCNCExeo&list=PLgfT9bzNz9DedD0NJxYyPj5l7i

6sZ_Y9M&index=117 

 

ICT-opdracht: We maken een foto van… 

Ga op zoek naar zoveel mogelijk ronde vierkanten in jullie huis. 

Neem hiervan een foto en stuur deze op naar de juf: 

stefanie.vanderdonckt@gbsbrakel.be 

WO 

Werk verder aan je Lapbook van Europa. 

Frans 

Herhaal elke dag de woordjes van Frans. 

Speel het woordkaartenspel samen met je mama, papa, grote broer/zus of samen met 

je vrienden online. (De juf heeft dit reeds eerder uitgelegd in de klas hoe je dit kan 

doen) 

Lezen 

Lees elke dag een kwartiertje, net zoals in de klas. 

Dit mag in een strip, een leesboek of zelfs een tijdschrift zijn. 

Maar ook op Bingel, want wist je dat je daar in de boekenkast verhalen kan vinden? 

 

Beweging: Parkour Tricks met Pieter 

Hier kan je heel wat Parkour Tricks vinden. Let wel op: veiligheid boven alles! Doe je 

tricks met een volwassene in de buurt en… thuis. Of vraag meester Bart om na de 

vakantie met jullie nog wat tricks te doen in de sportzaal! 

https://www.ketnet.be/kijken/h/hoodie/parkour-tricks/hoodie-tutorials-s1a1 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mXk1hJ1Dl8U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UC_WCNCExeo&list=PLgfT9bzNz9DedD0NJxYyPj5l7i6sZ_Y9M&index=117
https://www.youtube.com/watch?v=UC_WCNCExeo&list=PLgfT9bzNz9DedD0NJxYyPj5l7i6sZ_Y9M&index=117
https://www.ketnet.be/kijken/h/hoodie/parkour-tricks/hoodie-tutorials-s1a1


Vrijdag 2/4 De Pit 

Welkom in de Pit.  

Hier vind je de opdrachten voor vandaag.  

Heb je alles afgewerkt?  

Dan mag je de PIT afvinken op het Plan van Vrijbeek. 

 

Rekenen 

Maak de volgende opdrachten. Gebruik je kladschrift of een kladblad om uit te rekenen.  

Driehoeken  
 
a Benoem deze driehoek volgens de hoeken en de zijden. 
 
 
 Dit is een ....................................................................... 
 
 ...................................................................... driehoek. 
 
 
 
 
b Teken wat gevraagd wordt. 
 

Teken een stomphoekige gelijkbenige 
driehoek. 
 

               
               
               
               
               
               

               
               
               
               
               
               

 

Teken een gelijkzijdige driehoek. 
 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

  



Nederlands 

 



 

Karrewiet 

Vandaag kijk je Karrewiet! Je mag er ook meer bekijken. 

https://www.ketnet.be/themas/karrewiet 

 

WO 

Werk verder aan je Lapbook van Europa. 

 

Frans 

Herhaal elke dag de woordjes van Frans. 

Speel het woordkaartenspel samen met je mama, papa, grote broer/zus of samen met 

je vrienden online. (De juf heeft dit reeds eerder uitgelegd in de klas hoe je dit kan 

doen) 

 

Lezen 

Lees elke dag een kwartiertje, net zoals in de klas. 

Dit mag in een strip, een leesboek of zelfs een tijdschrift zijn. 

Maar ook op Bingel, want wist je dat je daar in de boekenkast verhalen kan vinden? 

 

Beweging: Parkour Tricks met Pieter 

Hier kan je heel wat Parkour Tricks vinden. Let wel op: veiligheid boven alles! Doe je 

tricks met een volwassene in de buurt en… thuis. Of vraag meester Bart om na de 

vakantie met jullie nog wat tricks te doen in de sportzaal! 

https://www.ketnet.be/kijken/h/hoodie/parkour-tricks/hoodie-tutorials-s1a1 

 

https://www.ketnet.be/themas/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/h/hoodie/parkour-tricks/hoodie-tutorials-s1a1


Paasvakantie – Voetbalveld 

Eindelijk is het ook voor onze 4 ‘helden’ Paasvakantie. 

Nu Vrijbeek verlost is van de bende van Souf, is het toch wel even tijd om eens alle 

leuke dingen te doen die ze de laatste weken niet konden doen. 

Pieter leert Basman Parkour Tricks. 

Kenza en Flo knutselen en dansen samen in het honk. 

En ’s avonds spelen ze de Hoodie game die Basman heeft gemaakt! Hoewel? Kenza dan 

in haar boeken duikt. 

Heb jij ook zin om mee te doen? 

Parkour Tricks met Pieter: 

Hier kan je heel wat Parkour Tricks vinden. Let wel op: veiligheid boven alles! Doe je 

tricks met een volwassene in de buurt en… thuis. Of vraag meester Bart om na de 

vakantie met jullie nog wat tricks te doen in de sporthal! 

https://www.ketnet.be/kijken/h/hoodie 

 

Dansen en knutselen met Flo en Kenza: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgfT9bzNz9DedD0NJxYyPj5l7i6sZ_Y9M 

https://www.youtube.com/watch?v=_Fc0d8H8meA&list=RD_Fc0d8H8meA&start_radio=1

&t=8 

Hoodie Game: 

https://www.ketnet.be/spelen/h/hoodie-run 

Leuke boekentips: 

Zie lijst op de klasblog 

of in de boekenkast op Bingel. 

Frans 

Herhaal elke dag de woordjes van Frans. 

Speel het woordkaartenspel samen met je mama, papa, grote broer/zus of samen met 

je vrienden online. (De juf heeft dit reeds eerder uitgelegd in de klas hoe je dit kan 

doen) 

 

https://www.ketnet.be/kijken/h/hoodie
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgfT9bzNz9DedD0NJxYyPj5l7i6sZ_Y9M
https://www.youtube.com/watch?v=_Fc0d8H8meA&list=RD_Fc0d8H8meA&start_radio=1&t=8
https://www.youtube.com/watch?v=_Fc0d8H8meA&list=RD_Fc0d8H8meA&start_radio=1&t=8
https://www.ketnet.be/spelen/h/hoodie-run

